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2De computer bij centrale examens en reKentoets Vo

inleiding
 
De flexibele en digitale examens in vmbo bb en Kb en  
de rekentoets Vo worden, net als in schooljaar 2012-2013, 
ook komend schooljaar weer afgenomen met examen-
tester. Daarnaast staat het schooljaar 2013-2014 voor wat 
betreft de computerexamens in het Vo in het teken van 
twee belangrijke ontwikkelingen: de invoering van de 
 rekentoets in het Vo en voorbereiding op de overgang  
naar het nieuwe computerexamensysteem Facet.

Deze brochure blikt vooruit op drie zaken: 
–    Wat gebeurt er dit schooljaar met de computerexamens?
–    Wat gebeurt er komend schooljaar met examentester  

en Facet?
–   Wat gebeurt er de jaren daarna met Facet?

Daarnaast vindt u in deze korte brochure praktische  
informatie over de voor bereidings- en  informatie-
bijeenkomsten die er zijn en een Informatiewijzer waar  
meer informatie te vinden is.  

Heeft u vragen, mail dan naar computerexamens@cve.nl.
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computerexamens in schooljaar 2013-2014

In het schooljaar 2013-2014 is de rekentoets VO een verplicht onderdeel van het 
eindexamen. Het resultaat maakt nog geen deel uit van de uitslagregel  
(zie: Examenblad.nl). De rekentoets VO wordt in schooljaar 2013-2014 aangeboden  
in ExamenTester.

Daarnaast wordt de rekentoets, zowel voor 2F als voor 3F, binnen een pilot  
aan geboden in het nieuwe computerexamensysteem Facet (zie: Informatiewijzer).  
Aan deze pilot doen 150 vmbo TL-, havo- en vwo-scholen en 100 vmbo BB-,  
KB- en GL-scholen mee. De inschrijving voor die pilot is inmiddels gesloten.

In het schooljaar 2013-2014 hebben alle BB- en KB-scholen bij de centrale examens 
voor de algemene vakken de keuze tussen digitale en papieren centrale examens. De 
flexibele en digitale centrale examens BB en KB worden in ExamenTester aangeboden.

Daarnaast zullen honderd BB- en KB-scholen in februari 2014 deelnemen aan een 
proefpilot met voorbeeldexamens in Facet. De inschrijving voor die proefpilot is 
inmiddels gesloten.

De minitoetsen, onderdeel van het cspe in de beroepsgerichte vakken, worden in 
het schooljaar 2013-2014 – evenals in de voorgaande jaren – aangeboden in MiniTester, 
een variant van ExamenTester. 

In oktober 2013 vindt een kleine proefpilot plaats met minitoetsen in Facet. Als deze 
proefpilot goed verloopt, worden de minitoetsen op honderd pilotscholen in 
schooljaar 2013-2014 afgenomen in Facet. De inschrijving voor die pilot is inmiddels 
gesloten.
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3
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Facet in schooljaar 2014-2015 
In schooljaar 2013-2014 wordt Facet op een aantal scholen beproefd. Als dit goed 
verloopt, wordt in schooljaar 2014-2015 het gebruik van Facet uitgebreid.

Voor de rekentoets VO krijgt iedere school  2014-2015 de keuze tussen Facet  
of ExamenTester. 

In het schooljaar 2014-2015 wordt voor de flexibele en digitale centrale examens  
BB en KB in één keer de overstap van ExamenTester naar Facet gemaakt. Scholen  
die niet direct in het eerste jaar met Facet willen werken, kunnen dat schooljaar  
nog kiezen voor de papieren centrale examens die worden afgenomen volgens het 
gepubliceerde examenrooster (zie: Examenblad.nl). ExamenTester is dan voor 
‘BB- en KB-flex’ niet meer beschikbaar.

De minitoetsen worden in schooljaar 2014-2015 alleen in Facet aangeboden. Mocht  
het een school niet lukken om de minitoetsen in Facet werkend te krijgen, dan is er  
als noodoptie terugval naar papier mogelijk. MiniTester is dan niet meer beschikbaar.

Facet na schooljaar 2014-2015

Schooljaar 2015-2016 is – als alles goed gaat – het jaar waarin alle digitale centrale 
examens en toetsen alleen in Facet worden aangeboden. Alle scholen moeten dan 
zijn overgegaan op Facet; ExamenTester is dan niet meer voorhanden.

Meer weten?
Over Facet is een brochure verschenen; zie daarvoor de Informatiewijzer. 

De laatste versie van de systeemeisen voor Facet is gepubliceerd op  
http://www.cve.nl/item/computerexamensysteem_facet. 
De systeemeisen voor het schooljaar 2014-2015 worden in december 2013 
 gepubliceerd. 
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4 Voorbereidings- en  
informatie bijeenkomsten

informatiebijeenkomst examentester

Voor examensecretarissen die voor het eerst te maken krijgen met de flexibele  
en digitale examens in vmbo BB en KB en/of met de rekentoets VO vindt op  
7 oktober 2013 een informatiebijeenkomst plaats over ExamenTester.

Informatie
Meer informatie over deze bijeenkomst is te vinden op de website van Cito:  
cedigitaalvmbo.cito.nl of rekentoetsvo.cito.nl.

Voorbereidingsbijeenkomsten pilots Facet

Voor de scholen die deelnemen aan de proefpilots in Facet worden in oktober/
november 2013 op drie afzonderlijke dagen, op verschillende locaties in het land, 
voorbereidingsbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten wordt 
ingegaan op de installatie en het gebruik van Facet. Deze bijeenkomsten zijn alleen 
voor scholen die meedoen aan de pilot Facet. Deze pilotscholen hebben per e-mail 
een uitnodiging voor deze bijeenkomsten ontvangen.

Flitsbijeenkomsten rekentoets VO
Ook dit najaar organiseert het Steunpunt taal en rekenen VO in samenwerking met 
OCW, het CvE en Cito in oktober 2013 drie flitsbijeenkomsten over de rekentoets op 
verschillende locaties in het land. 

Informatie
Meer informatie over deze bijeenkomsten is te vinden op de website van het 
Steunpunt taal en rekenen VO, zie: www.steunpunttaalenrekenenvo.nl.
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5 informatiewijzer
Het CvE informeert de scholen VO via www.examenblad.nl en de mailingen naar 
examensecretarissen over alle belangrijke informatie rondom de centrale examens  
en de rekentoets VO. Daarnaast bestaan er voor de verschillende betrokkenen  
bij de digitale centrale examens in het VO en de rekentoets VO verschillende 
informatiekanalen en publicaties. 

publicaties Voor wie Wanneer Hoe verkrijgen

Brochure Kaders  
rekentoets VO 2014 

Brochure Kaders  
flexibele en digitale  
centrale  examens 
BB en KB 2014

examensecretarissen september 2013 Downloaden via de september-
mededeling op 
www.examenblad.nl

paragraaf i.1.4 (rekentoets Vo)
paragraaf i.4.2 (bb/Kb)

Activiteitenplanning  
rekentoets VO 2014 

Activiteitenplanning  
‘BB en KB-flex 2014’

examensecretarissen  
en systeem- 
beheerders

september 2013 Downloaden via de september-
mededeling op 
www.examenblad.nl

paragraaf i.1.4 (rekentoets Vo)
paragraaf i.4.2 (bb/Kb)

September-
mededeling 2014

examensecretarissen 
en docenten

september 2013 Zie: www.examenblad.nl,  
kies jaarring 2014

Maart- 
mededeling 2014

examensecretarissen 
en docenten

maart 2014 Zie: www.examenblad.nl,  
kies jaarring 2014

Examenprogramma’s  
en syllabi 2014

examensecretarissen 
en docenten

Zie: www.examenblad.nl,  
kies jaarring 2014

Rekentoets VO alle geïnteresseerden Zie: www.examenblad.nl,  
zoek op ‘rekenen’. 
Zie ook:  
www.steunpunttaalenrekenenvo.nl
 

Digitale centrale   
examens

alle geïnteresseerden Zie: www.cve.nl > onderwerpen > 
Digitale examens

Facet alle geïnteresseerden Zie: www.cve.nl > onderwerpen > 
 computerexamensysteem
Hier is ook de brochure over Facet 
te vinden.
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